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Berättelser från Sverige
I självbiografin Såna som du 
ska inte va här (Norstedts) får 
vi komma nära en av våra stora 
komiker, Marika Carlsson. Redan 
från första sidan sätter hon tonen 
med lätt, glad och allvarlig penna: 
”Tänk att jag får hålla på med det 
här. Hittebarnet som hamnade 
i Sverige och blev komiker.” Så 

många vi är som är tacksamma för det.
Rapparen Nabil Abdul Fattah bokdebuterar med 

en effektiv, timslång ljudbok. I All makt åt folket 
(Leopard) ger hon perspektiv på Miljonprogrammet, 
dess invånare och deras maktlöshet. Och hur de 
ibland ändå tagit makten. Vi får möta Anne-Marie 
Norman, som stoppade de höga livsmedelspriserna 
på 1970-talet, och Megafonisten Rami Al-Khamisi, 
som organiserade unga mot den skeva bilden av 
Orten och Husby i början av 2010-talet.

Det är ett rejält grepp som Patrik Lundberg tar 
om vårt land i Berättelsen om Sverige (Rabén 
& Sjögren). Med klar blick och direkt tilltal når han 
dem som behöver nås: ”Jag skriver inte för alla. Jag 
skriver för dig.” Du förorts- och landsbygdsbo som 
ingen tror på, du som blir dömd för dina åsikter, din 
hudfärg, religion, sexualitet eller funktionalitet: Läs!

I världskrigets skugga
2019 är det 80 år sedan andra 
världskriget bröt ut. I Henrik 
Berggrens välskrivna Landet 
utanför: Sverige och kriget 
1939-1940 (Norstedts) – den för-
sta delen i en planerad trilogi – får 
vi följa svenskarnas liv i katastro-
fens skugga. Ofta skrivs historien 
med nutidens ögon. Men i Berg-

grens skildring finns ingen given framtid. Och vad 
gör man när Stalin och Hitler angriper grannländer-
na? När Europa erövras av nazismens krigsmaskin?

Noveller om välfärden
Tidningen Kommunalarbetaren 
utlyste en novelltävling och valde 
tillsammans med författaren och 
journalisten Anneli Jordahl ut 24 
starka noveller om dagens arbe-
tarklassvardag. Scenerna i anto-
login Det här får de inte på 
banken (Premiss) – som prisats 
på Tidskriftsgalan – är förskolan, 

neurokirurgen, äldreboendet, hemtjänsten, buss-
förarkursen, psykiatriboendet… Det är oavlåtligen 
spännande och koncentrerat. Som i Erik Löfven-
dahls andlöst välkomponerade minithriller som 
utspelar sig på psykosenheten, där utsattheten alltid 
kan öppna ännu ett oväntat svart dörrhål för den re-
dan utsatta. Som i Alice van de Peppels vinnarnovell 
”Kameleont”, där det stressiga och känslomässigt 
krävande jobbet inom hemtjänsten skärskådas, och 
där de äldre skildras med värme. Och som i Ulrika 
Berglunds förskolenovell, som gett namn åt antolo-
gin och som visar ångesten och lyckan i barnsköta-
rens vardag: De enorma barngrupperna man ibland 
måste fly ifrån in på toa och det enskilda barnet som 
väntar utanför för att krama en för att sedan lämna 
en snorsträng i ens hår och viska: ”Du är världens 
bästa fröken.”

 

Blåst på pensionen?
Något är allvarligt fel med det 
svenska pen sionssystemet. ”Det är 
en skam att så många gamla måste 
tillbringa sina sista år i fattigdom, 
detta i ett rikt land som Sverige”, 
menar Inga-Lisa Sangregorio. I 
Blåsningen: så har det nya 
pensionssystemet lurat oss 
alla (Karneval) visar hon hur det 

kunnat gå så illa med våra pensioner, som tidigare 
beskrivits som  juvelen i välfärdens krona. Hon skri-
ver personligt, engagerat, men framförallt sakligt.
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Sömmar och drömmar
I Pija Lindenbaums Bidde det 
då? (Rabén & Sjögren) följer 
vi den lille mannen som går till 
skräddaren med drömmar om 
nya kläder. Med obotlig opti-
mism och kreativitet tar han 
sig igenom alla besvikelser. En 

betydelsebärande historia med mycket humor. En 
favorit som kan läsas för de minsta, 3-6 år.

Detektivgåta för de små
Räven Harald blir till en början 
inte så glad över att bli bjuden till 
Åsnan, men går ändå dit. Alla är 
sugna på tårta, men Åsnan vill 
leka först. Och när tårtan plöts-
ligt är borta får Harald använda 
sina detektivförmågor. Cludia 

Boldts Mysteriet med den försvunna tårtan 
(Bokslukaren Urax) är en rolig deckargåta. (3-6 år).

Andra vanor och regler
I Ella och Noa: Glass på en 
onsdag av Mattias Edvards-
son & Matilda Salmén (Opal) får 
Ella följa med till Noas mormor. 
Mormor bryter mot de flesta 
regler Ella känner till, från början 
till Ellas förfäran men alltmer till 
hennes stora förtjusning. En bok 
att samtala kring. Salméns ut-

trycksfulla illustrationer är en stor tillgång. (3-6 år). 

Perspektiv för unga
Elin Eks Athena. Grattis värl-
den – jag är här nu! (Bonnier 
Carlsén) handlar om att få ett 
sladdsyskon och bo hos farför-
äldrarna den sista tiden innan 
bebisen kommer. Men också om 
kompisarna och klubben som 
jobbar med att rädda världen. 
Spänning, humor och stor igen-

känning för de mellan 9 och 12 år.

Prata med barn om klass
Hemma hos Harald Hen-
riksson (Lilla Piratförlaget) 
av Uje Bandelius och Clara 
Dackenberg är en klurig bil-
derbok som ger möjlighet att 
prata om att livet kan se olika 

ut beroende på klass och inkomst. Barnen kommer 
förr eller senare konfronteras med klassamhället, 
och här finns en pedagogisk ingång. (3-6 år).

FÖRFATTAREN 
David Ericsson

Döden är inte nog (Ordfront) är inte en deckare 
som man skulle kunna tro. Men utan att spoila allt 
för mycket kan ändå avslöjas att döden har en viktig 
plats i David Ericssons sjätte bok.

– Det är samtidigt en roman om en svunnen tid. 
Jag vill berätta om det 80-tal då jag var ung. En lite 
mer ”laid back”, men ändå politisk period som jag 
kan sakna, säger han.

David Ericssons ena huvudperson är en ung man, 
som liksom han själv rör sig mellan tunga kropps-
jobb. Sven jobbar på byggen och kör lastbil. 

– Men jag har framförallt velat skildra en an-
nan stämning som rådde på den tiden. Människor 
möttes på ett annat sätt än i dagens uppkopplade 
tillvaro. Det var lite murrigare då, innan alla charm-
utbildningar gjorde sin entre på arbetsmarknaden. 
Folk var mer direkta i sina tilltal.

Romanen beskriver också ett svunnet Södermalm 
i Stockholm, fjärran från kaffe-lattehak och trendiga 
butiker, där rivningskontrakt var kutym. Det var på 
den tiden Söder kunde bli en hemvist för såväl de 
unga som samhällets olycksbarn.

– Jag kan sakna A-lagarna på parkbänkarna idag. 
Även för arbetarrörelsen var det enklare då, säger 

han. Att inte vara med i facket var liksom inget alter-
nativ. Solidaritetsordet hade fortfarande bäring. 

I David Ericssons berättelse står också kärleken 
i centrum. Det handlar om tidningsutköraren Sven 
och om Annie, en ung hippietjej som hamnat lite 
utanför samhället. Annie är varken behaglig eller till 
lags, snarare arg och oförutsägbar. 

– Det var roligt att få teckna ett porträtt av en ung 
kvinna som inte är mjuk och foglig.

Annie vänder ilskan utåt. Sven däremot är en lug-
nare och försiktigare person som gärna tänker efter 
före. Döden är inte nog är alltså till största delen 
en stormig kärlekshistoria. 

Redaktör: Kent Werne. Victor Estby, Beata Hans-
son och Eivor Schultz har bidragit med boktips och 
underlag till Boklådan #4/2018.


